
 
 

                                                                                                             Бо қарори Раёсати КҶ иттифоқи  
 касабаи соҳа  аз 7 апрели 2017 №2 

                                                                               тасдиқ шудааст. 
                                                                          

                                                                                                             Раис ____________Назарзода Н. 

 

  Н и з о м н о м а  

дар бораи мукофотонидан ва ҳавасмандгардонии  кормандони   иттифоқи 
касабаи    муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии  

Тоҷикистон  

1.Муқаррароти  умумӣ 

       1.1.Низомнома дар бораи мукофотонидан ва ҳавасмандгардонии  
кормандони  иттифоқи касабаи соҳа (минбаъд Низомнома) санади 
меъёрӣ-локалии (дохилии) Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони 
муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(минбаъд Кумита) буда,  дар  асоси Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Оинномаи Кумита, шартномаи коллективӣ ва қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб ва шартҳои мукофотонидан ва 
ҳавасмандгардонии кормандони Кумитаро муқаррар   менамояд. 
     1.2. Низомномаи  мазкур ба кормандони воҳидии Кумита (минбаъд 
Кормандон) паҳн мегардад.  
     1.3. Низомномаи мазкур бо мақсади баланд бардоштани самаранокии 
меҳнат, беҳтар намудани натиҷаҳои фаъолият ва манфиатҳои моддии 
Кормандон дар гирифтани самараи баландтарини меҳнати худ таҳия  
гардида, вале  Кумита барои иҷрои он вобаста  ба имкониятҳои 
молиявиаш кафил нест. 
     1.4. Мукофотонидан ва ё ҳавасмандгардонӣ аз рўи натиҷаҳои  меҳнатӣ 
ҳуқуқи Корфармо буда, ўҳдадории ў ба ҳисоб намеравад. Мукофотонидан 
ба миқдор ва сифати меҳнати Кормандон, ҳолати молиявии Кумита ва 
дигар омилҳое,  ки метавонад ба ҳолат ва андозаи мукофотонидан таъсир 
расонад  вобастагӣ дорад.   
      1.5. Мукофотонидани Кормандон ҳангоми мавҷуд будани маблаѓҳои 
пулии озод, ки истифодаи онҳо ба  фаъолияти асосии Кумита зиён 
намерасонад, дар асоси баҳодиҳии алоҳидаи Корфармо ба натиҷаҳои  
меҳнатии ҳар корманд амалӣ карда мешавад.  
      1.6. Дар Низомнома  зери   мафҳуми   мукофотонидан ва 
ҳавасмандгардонӣ додани  маблаѓҳои  иловагии берун аз  музди меҳнат ва 
иловапулиҳо фаҳмида мешавад.  
      1.7.Мақсади  мукофотондан ин  баланд бардоштани  ҳисси  
ҳавасмандии  моддӣ  ва  масъулияти  Кормандон   баҳри  аз  ҷониби  онҳо  
саривақт,  бо  сифат ва бо нишондодҳои баланд  иҷро  кардани вазифаву 
ўҳдадориҳои  меҳнатӣ мебошад. 
 



2.Намудҳои  мукофотонӣ 
     2.1.Низомномаи  мазкур  мукофотонии ҷорӣ  ва яквақтаро   пешбинӣ  
месозад. 
     2.2.Мукофотонии ҷории кормандони иттифоқи касабаи  муассисаҳои  
давлатӣ ба андозаи  то 100% ҳаҷми музди  меҳнати  ҳармоҳа  амалӣ  
гардонида  мешавад. Мукофотонии  ҷорӣ  мувофиқи   натиҷаҳои  кор,  
барои  моҳ  дар  сурати  иҷрои бечуну чарои  ўҳдадориҳои  меҳнатӣ,  
мувофиқи  шартномаи  меҳнатӣ ба зиммаи  корманд гузошташуда, 
дастурҳои  мансабӣ ва санадҳои меъёрии  алоҳида  инчунин  
фармоишҳои  бевоситаи  раис ба  амал  бароварда  мешавад. 

      2.3.Мукофотонии яквақта нисбати  Кормандон метавонад амалӣ 
гардад: 

 -аз рўи натиҷаҳои ҷамъбасти ҳар семоҳа ва солона; 
 -вобаста ба  рўзҳои ид  санаҳои давлатӣ ва ҷашнҳои  касбӣ; 

   -дар ҳолатҳои пешбининамудаи банди 3 Низомнома; 
 

3. Мукофотҳо  метавонад  дода  шавад: 
  
  -ба кормандони  хизмати  маъмурӣ ва  хоҷагӣ барои  дастовардҳои  
калони   меҳнатӣ, иҷрои корҳои  иловагӣ, иштироки фаъолона ва  саҳми  
калон  дар  омодасозии  лоиҳаҳо,  иштирок дар  тайёрӣ ва  гузаронидани  
Раёсат,  Пленум, Анҷуман, конференсия, семинарҳо ва  дигар 
чорабиниҳое, ки  бо  амалигардонии  фаъолияти   оинномавӣ алоқа  
дорад. 
    -  сифатан иҷро  кардани  дигар  супоришҳои махсусан  муҳим ва  
корҳои     фаврӣ,  супоришҳои  яквақтаи  роҳбарият,  коркард ва   
амалисозии   чорабиниҳое, ки  ба  сарфаи  маводҳо, ашёҳо  нигаронида 
шудаанд,  инчунин  беҳтаргардонии  шароити  меҳнат,  техникаи  
бехатарӣ ва бехатарии  сўхтор, аз рўи натиҷаҳои  тафтишотҳои   
гузарондаи  мақомоти давлатӣ. 
     - тайёр кардан ва  омода  сохтани  ҳисоботҳои    оморӣ, даврагӣ 
(ҳисоботи фаъолияти  семоҳа)  ва  солонаи   муҳосибӣ ва  супоридани 
таносубҳо. 
     - барои  ҷалби   сарчашмаҳои иловагии  фаъолияти   молиявии   
кумитаҳои   иттифоқи  касабаи  соҳавӣ, ташкили   бастани  шартномаҳо 
ва  гирифтани  карзҳо  (грантҳо),  ташкили  кор  оиди   амалисозии   
лоиҳаҳо, инчунин  роҳбарии   бевосита  ба   лоиҳаҳо, саҳми  шахсӣ дар  
амалисозии  корҳои илмӣ  ва  илмӣ-тадқиқотӣ,  омодасозии  корҳои   
илмӣ ва дигар   корҳои  чопӣ. 

4.Андозаи  мукофот 
            4.1.Андозаи   мукофотонии  корманд  то 100% музди  меҳнат аз 
рўи    воҳидҳои  корӣ  муайян  карда   мешавад. 
            4.2. Андозаи  мукофотонии  яквақтаина  барои  ҳар   як корманд аз  
ҷониби  раиси  Кумита дар    намуди маблаѓ  ва  ё фоизи  муайяни дар  
шартномаи коллективӣ дарҷшуда   муқаррар  карда  мешавад. 



              4.3. Андозаи   максималии (баландтарин)  мукофотонии  моддии  
кормандон  маҳдуд карда   намешавад. 
 

5.Тартиби  тасдиқ, ҳисобгирӣ ва  додани мукофотҳо    
       5.1.Мукофотонидани  кормандони кумитаҳои  иттифоқи касабаи 
соҳавӣ дар  асоси  фармоиши  роҳбар  ё  муовини  роҳбари   корхона  ба  
роҳ монда  мешавад. Муқаррарсозии  ҳаҷми   мукофотҳои  ҷорӣ  ҳар сол    
ба роҳ  монда  мешавад. 

5.2.Ҳангоми дар  бораи  андозаи   муқаррар  кардани   мукофотпулӣ  
барои  соли  равон  фармоиш  набаромада  бошад,  андозаи   мукофотонӣ  
аз  рўи  фармоиши  соли  пешин  ба  амал  бароварда  мешавад. 
         5.3.Мукофотонии  ҷории (ҳармоҳаи) кормандон аз рўи  натиҷаҳои 
дар маҷмўъ вобаста  ба саҳми  шахсии ҳар  корманд мукаррар карда 
мешавад. 
        5.4.Ба кормандоне, ки  дар  тўли  моҳ  рўзҳои   нопурраи   корӣ 
доранд,  мукофотҳои  ҷорӣ  бо   тариқи   фосилавии  вақти   коркарда  
дода  мешавад. 
         5.5. Дар ҳолати кори  ѓайриқаноатбахши Кормандон, ўҳдадориҳои   
вазифавиро иҷро  накардани  онҳо, роҳ додан ба   хатогиҳое, ки дар  
Низомнома, шартномаи  меҳнатӣ, дигар   санадҳои  алоҳидаи  меъёрӣ ё 
қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр  ёфтаанд, раиси  сохтори    
зертобеъ ( вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ) ба  раис ё муовини  раиси Кумитаи 
соҳавӣ   хотироти хизматиро оиди  роҳ  додан ба   хатогӣ  бо  пешниҳод 
дар  бораи  қисман  ё  пурра  маҳрум  кардани  корманд  аз  мукофоти 
ҷорӣ маълумот  медиҳад. 
         5.6. Маҳрум  кардани  корманд аз  мукофот  пурра ё  қисман дар 
асоси   фармоиши  раиси  (муовин)-и Кумита бо ҳатман нишон додани  
сабабҳои  маҳрумкунӣ ё кам кардани  андозаи  мукофот ба роҳ монда  
мешавад; 
           5.7.Мукофотонии   яквақта, ки   дар  банди 3 Низомнома  пешбинӣ  
шудааст бо  далели иҷроиши  корҳо,  супоришҳо ва  ѓайраҳо  дар  маҷмўъ 
амалӣ гардонида мешавад; 
          5.8.Барои   қабули  фармоиш  оиди  мукофотонии яквақтаи  корманд 
дар ҳолатҳои  пешбинӣ  кардани банди 3 Низомнома  ҳисоботи  хаттии 
раиси  зертобеъ асос шуда метавонад; 
           5.9. Мукофотҳо барои  ҷашнҳои  корӣ  вобаста   ба зодрўз,  ба 
нафақа рафтан  ва  ба саҳми  меҳнатӣ ба Корманд дода  мешавад; 
          5.1.1.Ба кормандоне, ки  дар соҳа соли  нопурраи  тақвимӣ  фаъолият  
кардаанд, мукофот вобаста аз рўи   натиҷаи кор дар  сол  бо   салоҳдиди  
раиси  (муовини раис)  ташкилот  дода мешавад; 

5.1.2.Додани   мукофотҳо (мукофотҳои  моҳона) дар  ҳолатҳои  
зерин амалӣ  намегардад; 

      - иҷро накардан ё  иҷрои  нопурраи  ўҳдадориҳои вазифавие, ки дар 
шартномаи  меҳнатӣ, шартномаи коллективӣ, Оиннома ва Дастурамал 
дар бораи ўҳдадориҳои вазифавӣ   пешбинӣ шудааст; 



        -иҷро  накардани    талабот оид ба  муҳофизати  меҳнат ва  техникаи  
бехатарӣ; 
        -вайрон кардани   талаботи    муқаррарнамудаи  маъмурият оиди  
тартиб  додани ҳуҷҷатҳо ва  натиҷаи кор; 
       -вайронкунии мўҳлатҳои  иҷро ё  супорише, ки  бо фармоиш ва  
амрҳои  маъмурият ё   ўҳдадориҳои  шартномавӣ  муқаррар  шудааст. 

       -вайрон кардани   интизоми  меҳнат,  қоидаҳои тартиботи   дохилӣ ва 

дигар санадҳои меъёрии дахлдор; 
       -иҷро накардани  фармоишҳо, нишондодҳо ва  супоришҳои   
бевоситаи  роҳбарият ё маъмурияти корхона; 
       -мавҷуд  будани муҷозоти интизомӣ, арзу шикоятҳои  асоснок аз 
тарафи  ҳамкорон;    
       -таъмин  накардани  ҳифзи  молу  мулк ва  роҳ додан ба   сохтакории 
ҳисоботҳо; 
       -роҳ додан  ба дигар  хатогиҳое, ки қонунгузориҳои меҳнат ҳамчун 
асос барои  муҷозоти   интизомӣ ва аз  кор рондан  муқаррар кардааст; 
      5.1.3.  Қисман  ё пурра  марҳум  кардан аз  мукофот дар  давраи  
ҳисоботие, ки  хатогӣ  содир  гардидааст ба амал  бароварда мешавад. 

 
6.Муқаррароти  хотимавӣ 

       
       6.1.Низомномаи мазкур аз лаҳзаи тасдиқ шуданаш то қабули 
Низомномаи нав  қувваи қонунӣ дошта, масъалахо оид ба 
мукофотонидани кормандони кумитаро  ба танзим медарорад.   
        6.2. Бо ташаббуси Корфармо ё Кормандон дар Низомномаи мазкур 
бо тартиби муққаррарнамудаи қонунгузории меҳнат таѓйироту иловаҳо 
ворид намудан мумкин аст.   
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


